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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY 
DE 2015.     Nº 5/2015 CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 

 
A Vilamòs, essent les nou hores del dia indicat, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió 
pública extraordinària en primera convocatòria, efectuada en legal forma. 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Constitució de la mesa d’edat. 
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes, de causa 

d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, així com de la 
presentació de la declaració de béns i activitats. 

3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la 
corporació. 

4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa. 
5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu 

càrrec 
6. Donar compte per part del secretari/ària interventor/a, de les existències dels valors 

dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació, dels 
seus organismes autònoms locals, de les entitats públiques empresarials i de les 
societats mercantils amb capital íntegrament públic. 

7. Acte de cloenda de la sessió 
 
 
Amb assistència dels càrrecs electes, per ordre de número de vots obtinguts en les passades 
eleccions municipals, de 24 de maig de 2015. Convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de 
març. 
 
Grup municipal CDA-PNA 
Francesc Castet Condo (66 vots) 
Mario Criado Guillem   (62 vots) 
Manuel Aunòs Fernández (57 vots) 
Jorge Riera Paino  (55 vots) 
 
Grup municipal UA-PSC-CP 
Luis Caceres Sánchez  (25 vots) 
 
 
Els quals constitueixen la majoria absoluta dels Regidors electes, ja que essent aquests cinc, 
han comparegut a la sessió el nombre de cinc, als efectes de celebrar sessió pública de 
constitució del nou Ajuntament d’acord amb ho disposat en l’article 195 i següents de la Llei 
Orgànica 5/1985 de 19 de juny. 
 
 
1. FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
A requeriment de la secretària de la Corporació, es procedeix a constituir la Mesa d’Edat, 
integrada per els electes de major a menor d’edat presents en l’acte, segons disposa l’article 
195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, quedant constituïda la Mesa d’Edat pel senyor 
Francesc Castet Condo, nascut el 26 de desembre de 1955, Regidor assistent de major edat i 
Mario Criado Guillem, nascut el 18/10/1966 com el de menor d’edat. 
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La mesa queda integrada pel regidor de més edat, Sr. Francesc Castet Condo, que actuarà 
com a president i el de menor d’edat Sr. Mario Criado Guillem que actuarà com a vocal. Com a 
secretària, hi actuarà la de la corporació, Sra. Mercedes Torre Carazo.  
 
 
2. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS DELS REGIDORS ELECTES. 
 
Es procedeix pels membres de la Mesa d’Edat a la comprovació de les credencials 
presentades, d’acord amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a 
l’Ajuntament, presentades en el Registre d’entrada el dia 10 de juny de 2013.  
 
Trobades conformes aquestes credencials, el President convida als Regidors electes a que 
exposin en aquest acte si són afectats per cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb 
posterioritat a la seva proclamació, els reunits manifesten que no els afecta cap causa 
d’incompatibilitat.  
 
Després de lo qual i resultant que cap dels presents ve afectat per cap causa d’incompatibilitat 
sobrevinguda la Mesa d’Edat declara constituïda la Corporació Municipal per els següents 
membres. 
 
Grup municipal CDA-PNA 
Francesc Castet Condo (66 vots) 
Mario Criado Guillem   (62 vots) 
Manuel Aunòs Fernández (57 vots) 
Jorge Riera Paino  (55 vots) 
 
Grup municipal UA-PSC-CP 
Luis Caceres Sánchez  (25 vots) 
 
CDA-PNA: Convergència democràtica aranesa – Partit nacionalista aranès 
UA-PSC-CP: Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés. 
 
La secretària de la corporació lliura a la mesa d’edat, diligència de presentació al Registre les 
declaracions de béns i de causes de possibles incompatibilitats i activitats dels regidors electes, 
de conformitat amb el redactat de l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, modificat per la Llei 8/2007, de 28 de maig i el model aprovat per 
l’Ajuntament en sessió plenària de 25 d’abril de 2015. 
 
 
3. PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES I DECLARACIÓ DE 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
 
La secretària nomena per ordre alfabètic els membres de la corporació perquè, de conformitat 
amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió 
de  càrrecs o funcions públiques,  prenguin possessió del seu càrrec. 
 
Els regidors i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen amb la fórmula “Sí” a la 
pregunta següent:  
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor/a de l’Ajuntament de Vilamòs amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. 
 
Els membres de la mesa juren o prometen el càrrec, començant pel de menys edat.  



 

 Ajuntament de Vilamòs  
 Vall d’Aran (Lleida) 

 

4 
 

 
El president de la mesa, el Sr. Francesc Castet declara constituïda la corporació. 
 
 
4. ELECCIÓ DE L’ALCALDE 
 
Seguidament té lloc l’elecció de l’Alcalde i d’acord amb l’article 196 de la Llei Orgànica del 
Règim  Electoral General, considerant que es tracta d’un municipi entre 100 i 250 habitants, 
poden ser candidats a Alcalde tots els Regidors 
 
En conseqüència, la Secretària demana a cadascun dels Regidors si presenten la seva 
candidatura a l’Alcaldia. Respon afirmativament Francesc Castet Condo. 
 
Els senyors Regidors a ma alçada i per unanimitat acorden donar suport a la candidatura del 
senyor Castet.  
 
Vist el resultat de l’escrutini, es proclama com Alcalde d’aquest Ajuntament Francesc Castet 
Condo. 
 
 
5. JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE ELECTE I PRESSA DE POSSESSIÓ DEL SEU 
CÀRREC 
 
A continuació, el president de la mesa d’edat llegeix a l’Alcalde electe la fórmula establerta al 
Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de 
càrrecs o funcions públiques:  
 
 “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
d’ ALCALDE de l’ Ajuntament de Vilamòs  amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya”.  
 
L’Alcalde respon afirmativament. 
 
Un cop fet el jurament o promesa, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’Alcalde. El senyor 
Alcalde expressa la seva voluntat de treballar pel poble i complir amb la confiança dipositada 
pels veïns. 
 
 
6. DONAR COMPTE PER PART DEL SECRETARI/ÀRIA INTERVENTOR/A, DE LES 
EXISTÈNCIES DELS VALORS DIPOSITATS, DE LLURS JUSTIFICANTS I DE L’INVENTARI 
MUNICIPAL DE BÉNS DE LA CORPORACIÓ, DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 
LOCALS, DE LES ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS I DE LES SOCIETATS 
MERCANTILS AMB CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC. 
 
La secretària-interventora de la Corporació dóna compte de l’estat de tresoreria amb la 
presentació i explicació dels certificats dels extractes bancaris i de l’estat de conciliació de 
saldos. També es dóna compte de l’informe emès per la Comissió de Comptes a data de 19 de  
de maig de 2015. 
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7. ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ 
 
L’alcalde fa el discurs de cloenda de l’acte.  
Finalitzades totes les intervencions, a les 9:23 hores s’aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


