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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 25 D’ABRIL DE 
2015     Nº 2/2015 

        
A Vilamòs, essent les divuit 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) 
Luis Cáceres Sánchez (IVB-PM) 
 
 
Proposta de: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Tancament del Llibre de parelles de fet i baixa de les inscripcions nº 2, 3, i 5.  
3. Aprovació del padró i període de cobrança de l’abastament d’aigua i cànon de l’aigua 2015. 
4. Aprovació dels models de declaració del registre d’interessos dels càrrecs electes. 
5. Sorteig dels membres de la mesa electoral – Eleccions 24 de maig de 2015 i Conselh 

Generau d’Aran.  
6. Informe trimestral sobre el compliment de terminis de pagament a proveïdors d’acord amb la 

Llei 15/2010. 
7. Decrets d’Alcaldia. 
8. 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. TANCAMENT DEL LLIBRE REGISTRE I LA SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL DE 
PARELLES DE FET. 
 
Atès que pels motius i consideracions següents: La manca d’un Registre únic a nivell autonòmic o 
estatal i d’incompliment dels interessats dificulta l’actualització del registre de parelles de fet, com a 
conseqüència hi ha parelles no empadronades al municipi i separades que continuen enregistrades 
com a parella de fet, resulta necessari procedir tancament del llibre registre i la supressió del Registre 
Municipal de Parelles de Fet. 
 
Atès l’Informe de Secretaria de data 8 d’abril de 2015 i de conformitat amb allò que disposen els 
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple 
adopta per unanimitat el següent: 
 
ACORD 

 
Primer.- Aprovar inicialment la tancament del llibre registre i la supressió del Registre Municipal de 
Parelles de Fet del municipi de Vilamòs.  
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Segon.- Donar de baixa les inscripcions de les parelles no empadronades al municipi i mantenir les 
inscripcions de les parelles empadronades.  

 
Tercer.- Sotmetre aquest acord a informació pública i audiència dels interessats, mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per termini de trenta dies 
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que la Corporació resoldrà. Si no es 
presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, el Ple considerarà aprovada 
definitivament la derogació sense que sigui necessari acord exprés. 
 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tots els documents relacionats amb 
aquest assumpte 
 
3. APROVACIÓ DEL PADRÓ I PERÍODE DE COBRANÇA DE L’ABASTAMENT D’AIGUA I CÀNON 
DE L’AIGUA 2015. 
 
Vist el Padró pel Subministrament de l’Aigua i del Cànon de l’Aigua, així con el calendari fiscal de 
recaptació en voluntària dels mateixos, el Ple per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el padró fiscal de la Taxa de subministrament d’aigua i Cànon d’Aigua per a l’exercici 
2015. El període cobrament en voluntària serà dins del període de la tercera cobrança de l’Organisme 
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals. Entre el 19 de setembre i el 19 de novembre de 
2015.   
 
Segon..- Procedir a la seva exposició pública pendent un mes i de forma col·lectiva d’acord amb 
l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
 
4. APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS DELS 
CÀRRECS ELECTES. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels 5 membre de dret que el composen,  acorda aprovar el 
model de declaració de interessos de béns patrimonials i el model de declaració de causes de 
possible incompatibilitat i activitats, que hauran de presentar els càrrecs electes.  
 
5. SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL – ELECCIONS 24 DE MAIG DE 2015 I 
CONSELH GENERAU D’ARAN.  
 
Es procedeix al sorteig del President/a, 1er. Vocal i 2on. Vocal i els seus suplents.  
 
 
6. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DE TERMINIS DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010. 
 
 
La Secretària informa al Ple que l’informe trimestral de tresoreria donant compte dels pagaments 
realitzats dins de termini legal, la resta de pagaments, els pagaments totals i les obligacions pendents 
en les quals s’estigui incomplint el termini legal, passa a ser presentat anualment pels municipis de 
menys de 5.000 habitants, d’acord amb l’Ordre HAP/2082/2104 de 7 de novembre, en relació amb 
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
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7. DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Decret nº 71 de 3 de febrer de 2015. Atorgament d’una llicència d’obres. Expedient nº 14210. 
Enderroc parcial i consolidació de la resta de l’immoble.  
 
Decret nº 72 de 11 de febrer de 2015. Inici d’una ordre d’execució. Expedient nº 14115. 
 
Decret nº 73 de 25 de febrer de 2015. Aprovar liquidació del pressupost 2014. 
 
Decret nº 74 de 20 de març de 2015. Aprovació del Pla pressupostari 2016-18.  
 
Decret nº 75 de 24 de març de 2015. Sol·licitud d’alta al servei e-Tauler al Consorci de l’Administració 
oberta de Catalunya.  
 
Decret nº 76 d’1 d’abril de 2015. Aprovació dels espais per pancartes, cartells i banderoles i els llocs 
oficials i espais públics. Eleccions municipals i del Conselh Generau d’Aran de 24 de maig de 2015. 
 
Decret nº 77 de 14 d’abril de 2015. Es denega l’autorització per a la instal·lació de 80 arnes d’abelles.  
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha cap.  
 
NOU PUNT A L’ORDRE DEL DIA 
 
Bases: Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol.  
 
Vista l’ Resolució BSF/724/2015, de 8 d’abril, 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 2015. 
 
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 
als l’exercicis 2013 i 2014 un projecte amb diverses activitats cultural i lúdiques que va ser molt ben 
acollit.  
 
Vista la Resolució del Departament de Benestar Social i Família i amb el desig de continuar la 
dinàmica iniciada el passat exercici.  
 
El Ple, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer.- Incorporar aquest assumpte a l’ordre del dia, atès que es troben els 5 membres de dret del 
Ple. 
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 Segon.-  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. 
(2.200,00 €). 
 
Tercer.- Presentar la memòria i pressupost del Departament de Benestar Social i Família; tot als 
efectes de sol·licitar una subvenció de 2.200,00 €., el 100 % del projecte d’acord amb l’article 9.1 de 
les Bases reguladores.   
 
 
Essent les 19:15 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. 
 
 


