Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 27
D’OCTUBRE DE 2015. Nº 8/2015
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.

Amb assistència dels Regidors de l’Ajuntament:
Grup municipal CDA-PNA:
Manuel Aunòs Fernández
Mario Criado Guillem
Jorge Riera Paino
Grup municipal UA-PSC-CP
Luis Caceres Sánchez
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Aprovació de la pròrroga de la llicència d’obres 14216.
3. Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de
la corporació.
4. Decrets d’Alcaldia.
5. Precs i preguntes.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat, l’Acta de la sessió organitzativa de la corporació, celebrada el dia 16
de juny de 2015, 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 D’UNA PRORROGA PER INICIAR TREBALLS. EPXD. 14216
Vista la sol·licitud de prorroga per a l’execució dels treballs en relació amb la llicència d’obres
concedida a Francesc Castet Condo. Nº registre d’entrada 249 de data 29 de setembre de
2015.
Atorgada llicència d’obres a Francesc Castet Condo en data 24 de setembre de 2014, per a la
reconstrucció d’una nau emplaçada al polígon 1, parcel·la 72, camí Reiau a Era Bòrdeta.
Notificada la llicència d’obres a l’interessat en data de 8 d’octubre de 2014.
D’acord amb l’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 37 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística.
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Vist l’informe de Secretaria del dia 7 d’octubre de 2015,
El Sr. Francesc Castet Condo, en qualitat de persona interessada i Alcalde s’absté de la
votació.
El Ple, per unanimitat de la resta de la Corporació, en número de quatre membres dels cinc de
dret, acorda:
Primer.- Concedir la prorroga sol·licitada.
Segon.- Els terminis queden establerts de la següent forma: Termini per a l’iniciï de l’obra fins el
dia 9 d’abril de 2016. Termini per finalitzar les obres fins el dia 9 d’octubre de 2017.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
3. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL I DE LA PLANTILLA DE LA CORPORACIÓ.
Instruït per aquest Ajuntament l’expedient per a la dissolució de l’agrupació intermunicipal per al
sosteniment comú del lloc de Secretària-Interventora format pels Ajuntaments de Vilamòs, cal
aprovar la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de la corporació. En aquest
sentit queden estructurats en la següent forma:
A) FUNCIONARI DE CARRERA
I Funcionari d'habilitació Nacional
Nombre places : 1
Denominació plaça : Secretaria-Intervenció
Grup classificació: A-A2 ; Complement de Destí :16
B) PERSONAL LABORAL
Categoria professional: Administrativa
Tipus de contractació: Indefinida
Categoria professional: Peó jardiner
Tipus de contractació: Indefinida
El Ple, per unanimitat dels presents, amb els vots dels cinc membres que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Modificar la relació de llocs de treball i de la plantilla de la corporació.
Segon.- Exposar aquest acord a exposició pública pendent 15 dies als efectes de presentació
d’al·legacions.
4. DECRETS D’ALCALDIA.
Decret nº 4-1 de 04/08/2015. Nomenament de la representant de l’administració, col·locació de
cartells i llocs per actes de campanya per a les eleccions al Parlament de Catalunya del
27/09/2015.
Decret nº 5 de 19/08/2015. Incoació d’una ordre d’execució. Expedient OREX 1/2015.
Decret nº 6 de 25/08/2015. Resolució per a la elaboració del pressupost 2016.
Decret nº 7 de 01/09/2015. Sorteig dels membres de la mesa electoral. Eleccions Parlament de
Catalunya.
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Decret nº 8 de 29/09/2015. Resolució d’un expedient d’ordre d’execució. Expedient OREX
1/2015.
Decret nº 9 de 30/09/2015. Llicència obra menor. Expd.: 168/15.
Decret nº 10 de 30/09/2015. Llicència obra. Expd.: 14223. Variant aèria/soterrada.
Decret nº 10-1 de 14/10/2015. Resolució de les al·legacions presentades per Maria Castet
Castet al POUM:
Decret nº 11 de 27/10/2015. Nomenament de la representant de l’administració, col·locació de
cartells i llocs per actes de campanya per a les eleccions Generals del 20/12/2015.
5. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha.
Essent les 20:17 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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