Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 21 DE GENER DE
2014 Nº 1/2014

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 que
composen el total del Ple:
Grup municipal CDA:
Manuel Aunòs Fernández
Mario Criado Guillem
Jorge Riera Paino
No assisteix:
Grup municipal IVB-PM:
Luis Cáceres Sánchez

Ordre del dia, proposta de:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Aprovació del Text Refós del Pla Especial Urbanístic de Cases Araneses.
Aprovació del Padró del Subministrament de l’Aigua i Cànon de l’Aigua 2014.
Informe trimestral sobre el compliment de terminis de pagaments a proveïdors d’acord amb la
Llei 15/2010.
5. Aprovació definitiva pressupost 2014.
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. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CASES ARANESES.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 17 d’abril de 2012, va aprovar inicialment el Pla Especial
Urbanístic de Cases Araneses, Bordes i Cabanes en Sòl no Urbanitzable (PECBC).
Finalitzat el termini d’informació pública sense que s’hagi presentat cap esmena ni al·legació el Ple de
la Corporació, amb data de 8 de gener de 2013 aprovà provisionalment el PECBC.
A requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, l’oficina redactora a preparat el Text
Refós del PECBC que es presenta davant el Ple.
D’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, el Decret Legislatiu 305/2006, de 16 de juny pel qual s’aprova el Reglament
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d’Urbanisme i l’article 52.2.c 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,
El Ple, per unanimitat dels assistents amb el quòrum de majoria absoluta, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Text Refós del Pla Especial Urbanístic de Cases Araneses, Bordes i Cabanes de
Vilamòs.
Segon.- Notificar aquest acord i trametre una de la documentació en format paper i digital al
Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la seva
aprovació definitiva.

3. APROVACIÓ DEL PADRÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA I CÀNON DE L’AIGUA 2014.
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
2014. El període cobrament en voluntària serà del 20 de setembre a 20 de novembre de 2014.
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. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DE TERMINIS DE PAGAMENTS 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 2013:

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
47
6
53

Nombre
5
0

Import
%
23.914,00 52,87
21.316,00 47,13
45.230,00 100,00

Import
49.869,15
0,00
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5. APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2014.
La secretària exposa als assistents que finalitzat l’exposició pública de l’aprovació inicial del
Pressupost 2014 no s’ha presentat cap esmena o al·legació, per la qual cosa roman automàticament
aprovat definitivament i seguidament s’exposarà al públic l’edicte amb el pressupost resumit a nivell
de capítols, la plantilla orgànica, la relació de llocs de treball i de càrrecs electes.
El Ple es dóna per assabentat.

6. DECRETS D’ALCALDIA.
Decret de data 14 de gener de 2014. Expd. Núm. 13133. D’incoació d’un expedient de protecció de la
legalitat urbanística en la finca referència cadastral 25309A002000520000YK.

7. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha.

Essent les 19:55 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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