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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY 

DE 2015.     Nº 6/2015  D’ORGANITZACIÓ 
 

A Vilamòs, essent les dinou hores del dia indicat, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió 
pública extraordinària 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. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació. 
2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació. 
3. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes. 
4. Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament. 
5. Resolució de l’Alcaldia de delegació de competències específiques en regidors. 
6. Proposta de nomenament de tresorer. 
7. Proposta del règim de dedicació dels càrrecs electes. 

 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ 
 
S’aprova per  unanimitat, l’Acta de la sessió constitutiva de la corporació, celebrada el dia  13 
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. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de regulació del règim de sessions del Ple de la 
corporació.  
 
El Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Indicar com a dates per a la realització de les sessions ordinàries del Ple: una sessió l’últim 
dimarts dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, a les 19:00 hores. 
 
Gratificació membres 50,00 euros/sessió. 
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3. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de creació de la Comissió Especial de Comptes i 
de la seva composició.  
 
El Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Crear la Comissió Especial de Comptes integrada per tots els membres de dret del Ple.  
 
 
4. RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE 
L’AJUNTAMENT 
 
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 1 de data 16 de juny de 2015, nomenant tinents 
d’alcalde d’aquesta corporació el regidor Manuel Aunòs Fernández i el regidor Mario Criado 
Guillem, a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 i 23.3  de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les  bases de règim local; 53.2 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; i 46 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i 
règim jurídic dels ens locals. 
 
 
5. RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ D’UN REGIDOR QUE EL REPRESENTI 
QUAN S’ABSENTA DEL MUNICIPI. 
 
Atès el nomenament de dos tinents d’alcalde aquest punt queda exclòs.  
 
 
6. RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES EN 
REGIDORS. 
 
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 2 de data 16 de juny de 2015, de delegació de 
competències específiques d’aquesta corporació els regidors que més avall es relacionen, de 
conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i altra legislació concordant, sens perjudici de les delegacions especials que es 
puguin efectuar. Tot això llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat 
i 13 de la Llei 30/1992,  de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
Regidoria d’agricultura, ramaderia i medi ambient: 
Manuel Aunòs Fernández 
 
Dipositari,  tresorer i regidor d’hisenda: 
Mario Criado Guillem 
 
Comissió especial de comptes: 
Compondran la Comissió els cinc regidors de la Corporació.  
 
Benestar, Educació i Transports: 
Jorge Riera Paino 
 
Comerç, turisme i consum:  
Luis Cáceres Sánchez 



 

 Ajuntament de Vilamòs  
 Vall d’Aran (Lleida) 

 

8 
 

 
 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió.  
 
 
 6. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TRESORER 
 
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de nomenament de tresorer.  
 
El Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
1r. Nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr. Mario Criado Guillem, regidor/a de la corporació.  
 
No establir cap fiança, d’acord amb la regla 80 de la Ordre de 16 de juliol de 1963, que regula 
el Règim de les Dipositaries no servides per funcionaris del cos nacional, aquest membre 
electiu és rellevat de l’obligació de prestar fiança.  
 
Per la qual cosa, els restants membres electius són responsables solidàriament del resultat de 
la gestió.  
 
 
7. PROPOSTA SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES 
 
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.  
 
El Ple, per  unanimitat, ACORDA: 
 
1r. Establir que el senyor Francesc Castet Condo, Alcalde d’aquesta corporació, exercirà el seu 
càrrec amb dedicació parcial de 30 hores setmanals i percebent l’import de 12.398,76 € bruts 
anuals. 
 
2n. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, corresponents a les mensualitats de l’any, 
i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social. 
 
3r. Aquesta retribució queda condicionada a la convocatòria anual de la compensació 
econòmica als càrrecs electes de la Direcció General de l’Administració Local. 
 
 
Essent les dinou hores quaranta-tres vint 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. 
          
 
 
 


