Sessió
de 13 de juliol de 2007: sobre organització i
funcionament del nou Ajuntament
Sr. Alejandro Mir Fo, Sr. Josep Juan Mateo Serres, Sr. Sergi Burgues
Buixadera, Sra. Nelida Martinez Saura, Sr. Xavier Francesc Biosca
Calderó, Sr. Jose Luis Raposo Toja, Sr. Jordi Latorre Sotus, Sr. Josep R.
Mangues Jaime, Sra. Mª Carmen Lopez Sandoval.
A Torrefarrera a tretze de juliol de dos mil set, essent les tretze hores i sota la
presidència del Sr. Alcalde, en Alejandro Mir Fo, assistit per l’ infrascrit
Secretari, van concórrer prèvia citació en forma, els regidors al marge
esmentats, amb l’ objecte de celebrar la sessió a que fa referència l’ art. 58 del
Reglament d’ organització i funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals
de 28 de novembre de 1986. Declarada oberta la sessió per ordre del Sr.
Alcalde es va procedir a la lectura de l’ art. 58 referit a fi de resoldre els
següents punts:

1.- Règim de sessions del Ple:
De conformitat amb allò que diu l’ art. 78.1 del Reglament d’ organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’ art. 46.2 de la Llei 7/85 de 2
d’ abril, es fixa la convocatòria de Plens Ordinaris amb una periodicitat
trimestral, i a més es podran convocar sempre que el volum i la importància
dels temes ho faci necessari.

2.- Creació de la Comissió de Govern Municipal:
Vistos els articles 54 del D.L. 2/2003 de 28 d’ abril, art.23 de la llei de Bases de
Règim Local, es creu que el bon funcionament de l’ Ajuntament es crea la
Comissió de Govern que estarà integrada pels següents regidors a proposta
del Sr. Alcalde-President, Sr. Alejandro Mir Fo, i com a vocals els senyors
Josep Juan Mateo Serres, Nelida Martinez Saura i Xavier Francesc Biosca
Calderó i tindrà les atribucions que li siguin delegades.

3.- Coneixement de les resolucions d’ Alcaldia en matèria de nomenament:
Per part del Sr. Alcalde es procedeix a donar coneixement a la Corporació de la
resolució adoptada en la matèria següent:
Nomenament de tinents d’Alcalde; de conformitat amb les facultats i atribucions
concedides per l’ article 46 del R.O.F, es nomenen tinents d’ Alcalde els
regidors següents:
Primer tinent d’ Alcalde: el Sr. Josep Juan Mateo Serres
Segon tinent d’ Alcalde: la Sra. Nelida Martinez Saura
Als tinents d’ Alcalde com a tals els correspon substituir en la totalitat de les
seves funcions i per orde de nomenament, a l’ Alcalde en cas d’ absència,
malaltia o impediment, així com portar a terme les funcions d’ Alcalde en el

supòsit de vacant d’ Alcaldia, fins que prengui possessió del càrrec el nou
Alcalde.
Nomenament de dipositari de la Corporació: el Sr. Xavier Francesc Biosca
Calderó. Portaveus dels grups municipals: grup de Govern, Sr. Sergi Burgués i
Buixadera; grup de CIU, Sr. Jordi Latorre Sotus; grup del PSC, Sr. Alejandro
Mir Fo; grup del PP, Sr.Josep Mateo Serres, grup de IT, Sr. Sergi Burgués.

4.- Creació de Comissions informatives i de Comptes:
Acte seguit, la Corporació a proposta del Sr. Alcalde i de conformitat amb l’ art.
38 del R.O.F. per unanimitat, acorda la creació de les següents comissions i
amb els següents integrants:
-Comissió d’ urbanisme, esports, serveis i manteniment
President: Josep Juan Mateo Serres
Vocals: Jose Luis Raposo Toja i Enric Casanovas Moran
-Comissió d’ hisenda, economia, recursos humans i promoció econòmica
President: Xavier Francesc Biosca Calderó
Vocals: Nelida Martinez Saura i Jordi Latorre Sotus
-Comissió de cultura, entitats, medi ambient i agricultura
President: Sergi Burgues Buixadera
Vocals: Jose Luis Raposo Toja i Antonio Fo Bellí
-Comissió educació, serveis socials i salut
President: Nelida Martinez Saura
Vocals: Xavier Francesc Biosca Calderó i Mª Carmen Lopez Sandoval
-Comissió de festes, joventut i noves tecnologies
President: Jose Luis Raposo Toja
Vocals: Sergi Burgués Buixadera i Jose Ramon Mangues Jaime

Al mateix temps i d’ acord amb l’ article 127 del R.O.F., s’ acorda la creació de
la Comissió especial de Comptes, que estarà integrada pels següents regidors:
President: Xavier Francesc Biosca Calderó
Vocals: Josep Juan Mateo Serrres i Jordi Josep Latorre Sotus

5.-Nomenament dels representants municipals
mancomunitats, consorcis, societats, etc:

als

òrgans

col·legiats,

A continuació i a proposta del Sr. Alcalde es procedeix al nomenament dels
següents representants de l’ Ajuntament als següents organismes:
-Representant al Consell Escolar: Nelida Martinez Saura
-Representant a la Fundació Perelló: Sergi Burgués Buixadera
-Representant a la Mancomunitat de Pinyana: Sergi Burgués Buixadera
També s’ acorda renovar els càrrecs del Consell d’ Administració de l’ empresa
municipal Obres i Equipaments Torrefarrera SL, i per unanimitat s’ acorda que
els consell estigui integrat pels regidors següents: com a President el Sr.
Alejandro Mir Fo i com a vocals Sergi Burgués Buixadera, Josep Juan Mateo

Serres, Nelida Martinez Saura, Jose Luis Raposo Toja, Xavier Francesc Biosca
Calderó, Antonio Fo Bellí, Enric Casanovas Moran, Jordi Josep Latorre Sotus,
Mª Carmen Lopez Sandoval i Josep Ramon Mangues Jaime.

6.-Delegació de competències del Ple a la Comissió de Govern:
Vist els articles 52 a 54 de la Llei Municipal i de Règim Local, i vist el Decret
d’ Alcaldia de 12 de juliol de 2007, s’ aprova per majoria absoluta amb 6 vots a
favor dels grups del PSC, PP i IT i 5 abstencions del grup de CIU, delegar a la
Comissió de Govern Municipal constituïda, la totalitat de les delegacions
previstes en els esmentats articles.

7.- Règim de retribucions dels membres de la corporació:
A propòsit del Sr. Alcalde, s’ acorda mantenir el mateix Règim de retribucions
per càrrecs i per assistència a comissions i altres, fins l’ aprovació dels propers
pressupostos per l’ exercici 2008.

No havent-hi més temes per tractar, s’ aixeca la sessió a les catorze hores i
cinc minuts, de la qual s’ estén la present acta que es signada per tots els
assistents amb mi el Secretari, que certifico.

