Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIOL DE
2015. Nº 7/2015
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta anterior.
Aprovació del calendari de les festes locals exercici 2016.
Aprovació definitiva del Compte General exercici 2014.
Revisió dels preus del cementiri municipal.
Aprovació definitiva del tancament del Llibre Registre de parelles de fet.
Decrets d’Alcaldia.
Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORGANITZATIVA DE LA CORPORACIÓ
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 CALENDARI DE LES FESTES LOCALS EXERCICI 2016
Publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2016, la Conselleria d’Empresa i Ocupació ha
iniciat la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2016. A tals efectes els
ajuntaments han de proposar dues festes locals.
El Ple, per unanimitat i d’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol,
proposa els següents dies de festa local per a l’exercici 2016:
Vilamòs: 13 d’agost i 29 de setembre.
Era Bòrdeta: 20 d’agost i 29 de setembre.
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3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2014.
La Secretària exposa als assistents que l’informe de la Comissió de Comptes es publicà al BOP
nº 98 de 25 de maig de 2015 i que en el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap
reclamació.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova definitivament el Compte General
corresponent a l’exercici 2014.
4. REVISIÓ DELS PREUS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
El senyor Alcalde exposa als assistents que en l’actualitat es troben fixats 2 preus diferents per
les parcel·les del terra del cementiri per raó de les seves dimensions. Atès que l’ús de les
parcel·les es atorgat per ordre correlatiu sense que l’interessat tingui opció a triar considera
oportú unificar aquests 2 preus en un de sol.
Atès ho exposat, el Ple per unanimitats dels assistents, essent els 5 regidors que composen el
Ple, acorden:
Primer.- Unificar els preus de les parcel·les a terra del cementiri municipal en un de sol, aquest
preu serà de 700,00 euros.
5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TANCAMENT DEL LLIBRE REGISTRE DE PARELLES DE
FET.
Amb data de 25 d’abril de 2015 el Ple de la Corporació acorda inicialment el tancament del
Llibre registre i la supressió del Registre municipal de parelles de fet, així com donar de baixa
les parelles no empadronades i mantenir les inscripcions de les parelles que si ho estan.
Aquest acord s’ha sotmès a informació pública pendent 30 dies mitjançant un anunci al BOP de
Lleida nº 93 de data 18 de maig de 2015, al tauler d’anuncis i a la web municipal i s’ha donat
audiència a les parelles afectades. Tot als efectes de presentació d’al·legacions, esmenes o
observacions.
A que en el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap reclamació, el Ple per unanimitat
acorda aprovar definitivament el tancament del Llibre registre i la supressió del Registre
municipal de parelles de fet.
6. DECRETS D’ALCALDIA.
Decret nº 3 de 16/06/2015. Llicència d’obres número 89/15. Reparació d’una coberta al C. Sant
Francesc.
Decret nº 4 de 23/06/2015. Resolució d’un recurs de reposició. Expd. 14115 Ordre d’execució.
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7. PRECS I PREGUNTES.
El senyor Caceres exposa als assistents que des de l’Oficina de Turisme del Conselh Generau
d’Aran s’està promovent la creació d’una aplicació informàtica per oferir informació intel·ligent
de la Val d’Aran. Els regidors estan d’acord amb que el municipi de Vilamòs sigui inclòs en
aquesta eina digital i acorden que el senyor Caceres sol·liciti més informació a la senyora
consellera Anna Diaz.
Essent les vint hores cinc 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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