Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28
D’OCTUBRE DE 2014 Nº 7/2014
A Vilamòs, essent les dotze 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)
No assisteix:
Luis Cáceres Sánchez (IVB-PM)
Ordre del dia, proposta de:
Proposta de:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Conveni amb el Conselh Generau d’Aran – Copes gravades.
3. Acceptació de la concessió d’un aprofitament d’aigües “Güels des Honts” atorgada per
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
4. Informe trimestral sobre el compliment de terminis de pagament a proveïdors d’acord
amb la Llei 15/2010.
5. 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 AMB EL CONSELH GENERAU D’ARAN – CESSIÓ EN DIPÒSIT COPES COMUNALS
DE PLATA.
L’Ajuntament de Vilamòs conserva quatre copes comunals de plata, dues amb el gravat VYLAMOS
1757 i dues amb el gravat VILAMOS. Aquestes copes corresponen a la cerimònia de donar la caritat
en els pelegrinatges o sants dels pobles, oferint pa, formatge i vi o aiguardent, per convidar a beure
per part del poble als veïns que es reunien per participar en un “vediau”, o en altres cerimònies com la
de Pasqua de Resurrecció, la de Carnestoltes o la dels sants patrons.
El Conselh Generau d’Aran ha sufragat el cost de restauració d’aquestes copes i ha fet un petit moble
vitrina per conservar-les.
El senyor Alcalde exposa als assistents la proposta de contracte de cessió que el Conselh Generau
d’Aran ha presentat pel tal que aquestes copes siguin cedides en dipòsit a Museus dera Val d’Aran
per a la seva preservació.
El Ple, després de debatre el tema i vista la proposta de contracte, acorda per _______ dels
assistents deixar aquest tema pendent d’estudi i resoldre’l en una propera sessió.

110

Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

3. ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UN APROFITAMENT D’AIGÜES “GÜELS DES HONTS”
ATORGADA PER LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE L’EBRE.
Per Resolució del President de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de data 23 de setembre de
2014, s’ha concedit a l’Ajuntament de Vilamòs l’aprofitament d’aigües púbiques a derivar de la font
“Güells des Honts” a Era Bòrdeta de Vilamòs, per un termini de 30 anys.
La data d’extinció per finalització del termini queda fixat en el dia 23 de setembre de 2044.
El Ple, per unanimitat dels assistents acorda:
Primer.- Acceptar la concessió i complir amb les condicions específiques indicades en la Resolució
esmentada.
Segon.- Procedir a la seva inscripció al Registre de la Propietat.

4. 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 tercer 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
46

Import
%
12.024,64 100

0
46

0,00

Nombre
3
0

Import
5.899,25
0,00

0
100

5. DECRETS D’ALCALDIA.
Decret nº 61 de 22 d’octubre de 2014. Aprovació de la dissolució de parella de fet del Sr. Mena i la
Sra. Ramas.
6. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha.
Essent les 13:00 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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