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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 27 DE 
GENER DE 2015     Nº 1/2015 

        
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 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) 
 
Proposta de: 
  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Comunicar al Ple l’aprovació definitiva del Pressupost 2015 i aprovació definitiva de la 

modificació de crèdit 1/2014. 
3. Decrets d’Alcaldia per a la seva ratificació: Aprovació de l’adhesió de l’àmbit territorial 

del municipi de Vilamòs al Consorci GAL Centre de Desenvolupament Rural (CEDER) 
Pallars – Ribagorça – Val d’Aran.  

4. Informe trimestral sobre el compliment de terminis de pagament a proveïdors d’acord 
amb la Llei 15/2010. 

5. Execució trimestral pressupost 2014 (4art. Trimestre). 
6. Decrets d’Alcaldia. 
7. 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. COMUNICAR AL PLE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2015 I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2014. 
 
La Secretària exposa al Ple que publicada l’aprovació inicial del Pressupost general de l’exercici 2015 
i i la modificació de crèdit 1 de l’exercici 2014, no s’ha presentat cap esmena ni al·legació. Els resums 
per capítols han estat publicats al B.O.P. de Lleida en el butlletí número 10 de 16  de gener i en el 
butlletí número  11 de 19 de gener de 2015 respectivament.  
 
 
3. DECRETS D’ALCALDIA PER A LA SEVA RATIFICACIÓ. 
 
El Sr. Alcalde exposa als assistents que per raons d’urgència en la tramitació s’ha pres la resolució 
amb número 70 el dia 20 de gener de 2015, què s’ha de ratificar, si s’escau, pel Ple. 
 
<< ADHESIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL MUNICIPI AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL: CONSORCI 
LEADER PIRINEU OCCIDENTAL 
  



 

 Ajuntament de Vilamòs  
 Vall d’Aran (Lleida) 

 

124 
 

En data 31 de desembre de 2014, es va publicar al DOGC núm.: 6780 la Ordre AAM/387/2014, per la 
qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d’acció local (GAL), es dicten les normes 
per a la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a 
l’aplicació a Catalunya 2014-2020, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de 
les estratègies de desenvolupament local.  
  
Ates que per poder considerar els territoris dels municipis de les àrees d’aplicació de les operacions a 
gestionar amb la metodologia del Leader a Catalunya, inclosos a l’annex I de la Ordre AAM/387/2014,  
és necessari que els ajuntaments corresponents manifestin la seva adhesió. 
            
D’acord amb l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
RESOLC: 
  
Primer. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Vilamòs al Consorci GAL Leader 
Pirineu Occidental 
  
Segon. Notificar aquest acord al Consorci. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió per a la seva 
ratificació.>> 
 
El Ple, per unanimitat dels assistents, en nombre de 4 dels 5 membres que formen el Ple, ratifica 
aquest Decret. 
 
 
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: 
 

 Nombre       Import % 
Pagaments Realitzats durant el trimestre dins  
del termini legal 

30 37.243,00 80,22 

Resta de pagaments 24 9.184,00 19,78 
Pagaments totals durant el trimestre 54         46.427,00        100,00 
    

 
 Nombre       Import 

Factures Pendents dins del termini legal 2 6.692,38 
Factures Pendents fora del termini  legal,  
incomplint el termini legal a la data de tancament  
del trimestre natural. 

0         0,00 
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5. EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST 2014 (4 ART. TRIMESTRE). 
 
RESUMEN INGRESSOS € 
 Exercici corrent Exercicis tancats. 
 Previsions inicials 

Pressupost 2014 
Estimació previsions  
Definitives final  
Exercici  (1) 

Drets 
reconeguts 
nets (2) 

Recaptació 
líquida (2)   

Recaptació 
líquida (2)   

1 67.334,50 85.602,13 85.602,13 85.602,13 30.365,06 
2 200,00 120,00 120,00 120,00 0,00 
3 6.348,20 14.158,46 14.158,46 14.158,46 5.108,38 
4 71.539,56 82.586,14 82.587,14 21.459,77 0,00 
5 2.700,00 11.981,13 11.981,13 11.981,13 0,00 
7 0,00 101.488,41 101.488,41 62.515,89 28.047,00 
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
RESUMEN DESPESES € 
 Exercici corrent Exercicis tancats 
 Crèdits inicials 

Pressupost 2014 
Estimació crèdits  
Definitius final  
exercici (1) 

Obligacions 
Reconegudes 
netes (2) 

Pagaments 
líquids (2)   

Pagaments 
líquids (2)  
 

1 55.190,24 52.679,61 52.679,61 52.679,61 2.129,82 
2 87.027,19 70.826,77 70.826,77 68.833,16 892,32 
3 2.000,00 807,90 807,90 807,90 0,00 
6 0,00 127.545,22 122.846,39 122.846,39 0,00 
9 3.904,83 3.588,27 3.588,27 3.588,27 0,00 
 
TRESORERIA 

 Codi Euros 
1.- Fons líquids r29t           63.999,34    
2.- Total drets pendents de cobrament r09t 168.359,29 
3.- Total obligacions pendent de pagament r19t -29.991,25 
VII.-  Romanent tresoreria despeses generals  r79t 262.068,06 
 
INFORME EVALUACIÓ – RESULTAT ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
Capacitat/Necessitat 
financiació 

Ingrés no 
financer 

Despesa no 
financera 

Ajustos Entitat Ajustos per 
operacions 

44.076,77 295.936,27 251.859,50 0,00 0,00 
 
INFORME COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA – CUMPLEIX LA REGLA DE LA 
DESPESA 
AA000- 
Vilamòs 

Despesa 
computable 
líquida 
2013 

Tasa de 
referència 

Augments/
disminucion
s 

Despeses 
inversions 
financeres 
sostenibles 

Límit de la 
regla de la 
despesa 

Despesa 
computable 
previsió 
liquidació 
2015 

Total 
despesa 
computa
ble 

127.113,42 129.020,12 0,00 0,00 129,020,12 122.725,89 

 
DEUTE VIU A 31/12/2015: 12.092,00 €.  
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6. DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Decret nº 69 de 24 de desembre de 2014. Aprovació de la certificació d’obra número 3 i factura 
número 119 de 17/12/2014 de l’obra: Millora dels sistemes de potabilització d’aigua a Era Bòrdeta de 
Vilamòs.  
 
Empresa: Electrica de la Litera S.L. 
CIF: B25764994 
Domicili fiscal: C. Ponent, nº 44 (25135 Albesa) 
Import certificació 3 i factura 119 de data 17/12/2014: 4.638,33 euros. 
 
Presentada la tercera certificació de la obra dalt esmentada, signada pel director tècnic i per 
representant de l’empresa, i la factura número 119, ambdues per un import de 4.638,33 euros. En 
concepte d’execució material tres mil vuit-cents trenta-tres euros amb trenta-tres cèntims (3.833,33 €) 
i vuit-cents cinc euros (805,00 €)  en concepte d’IVA. 
 
Decret nº 70 de 20 de gener de 2015. Adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Vilamòs al 
Consorci GAL Leader Pirineu Occidental.  
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Criado pregunta si es podria deixar la part de dalt de l’immoble propietat de l’Ajuntament 
emplaçat al Camí Sant Antoni als caçadors del municipi als efectes de fer la llar dels caçadors, els 
quals es comprometen a tenir el local en condicions òptimes de d’ús i salubritat. Els regidors es troben 
d’acord atès que temps enrere aquest havia estat el seu ús.  
 
El Sr. Aunós exposa que el camí Reiau es troba ple de socs, fet que s’exposarà al Conselh Generau 
d’Aran.  
 
 
Essent les 20:00 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. 
 
 
 


