Ramon Llop Piqué, secretari general de l’ Ajuntament de Torrefarrera
CERTIFICO:
Que amb data 16/06/2007, es va celebrar la Cesio, de Constitució del nou Ajuntament
de Torrefarrera, amb el contingut que ha continuació es descriu.

Sessió de 16 de juny de 2007
A Torrefarrera essent les onze hores del dia setze de juny de dos mil set, es reuniren al
Saló de Sessions de la Casa Consistorial, els senyors:
Antonio Fo Bellí, Jordi Josep Latorre Sotus, Josep Ramon Mangues Jaime, Maria
Carmen Lopez Sandoval, Enric Casanovas Moran, Alejandro Mir Fo, Francesc Xavier
Biosca Calderó, Jose Luis Raposo Toja, Sergi Burgués Buixadera, Nelida Martinez
Saura, Josep J. Mateo Serres, els quals han estat proclamats Regidors Electes per la
Junta Electoral de Zona, com a resultat de les eleccions realitzades el passat dia vint i
set de maig de 2007, assistint el sotasignant secretari de la Corporació, a l’ objecte de
realitzar sessió constitutiva de l’ Ajuntament atès el que disposa l’ art. 195 i següents de
la Llei Orgànica del Règim General de 19 de juny de 1985.
A l’ hora indicada, es procedeix a formar la Mesa d’ Edat constituïda pels senyors
Antoni Fo Bellí i Jordi Josep Latorre Sotus, regidors de major i menor edat dels electes
presents, ocupant la Presidència el primer d’ells i actuant de secretari de la mesa el
sotasignant.
A continuació, per ordre de la Presidència es llegeixen les disposicions referents a
l’ acte de constitució del nou ajuntament, així com el resum general de les eleccions a
Regidors i la relació dels que han estat proclamats electes per cadascuna de les llistes i
han obtingut llocs i que es com segueix:

CIU (692 vots)
Antonio Fo Bellí
Jordi Josep Latorre Sotus
Josep Ramon Mangues Jaime
Mª Carmen Lopez Sandoval
Enric Casanovas Moran

PSC-PM (473 vots)
Alejandro Mir Fo
José Luis Raposo Toja
Francesc Xavier Biosca Calderó

IT (291 vots)
Sergi Burgués Buixadera
Nelida Martinez Saura

PP (159 vots)
Josep Juan Mateo Serres

Examinades per la Mesa d’ Edat les credencials presentades i comprovada la
personalitat dels assistents, i tenint present que hi ha la totalitat dels onze regidors
electes que corresponen a aquest Ajuntament, el President de la Mesa declara
constituïda la corporació, i tot seguit els seus membres presenten el jurament o promesa
en compliment del R.D. 707 / 79 de 5 d’ abril.
Seguidament té lloc l’ elecció d’ Alcalde, una vegada llegits els preceptes legals que la
regulen. El Secretari demana a cadascun dels regidors que han encapçalat llistes
electorals si presenten la seva candidatura a l’ Alcaldia i responen afirmativament els
senyors Antonio Fo bellí i Alejandro Mir Fo, i en sentit negatiu els senyors Josep Joan
Mateo Serres i Sergi Burgués Buixadera.
A continuació se sotmeten a votació les candidatures presentades, i els regidors prèvia
crida, dipositen el seu vot a l’ urna. Acabada la votació, la Mesa efectua l’ escrutini que
don el següent resultat:
En Antonio Fo Bellí, cap de llista presentada per CIU, 5 vots.
En Alejandro Mir Fo cap de llista presentada per PSC-PM, 6 vots.
Vist el resultat de l’ escrutini, el President de la Mesa proclama Alcalde electe d’ aquest
Ajuntament el Sr. Alejandro Mir Fo, atès que ha obtingut la majoria absoluta dels vots.
Estant present l’ Alcalde electe, i a apetició de la Mesa manifesta que accepta el càrrec
per al que ha estat elegit i pren possessió del mateix prestant el jurament o promesa.
A continuació el Sr. Alcalde dirigeix uns mots de salutació als seus companys de la
Corporació, agraint la confiança que li han manifestat i promet treballar amb la
col·laboració de tots, per a bé del municipi.
Els altres caps de llista també s’ adrecen als assistents agraint la confiança dels electors i
prometen treballar per acabar el projecte començat. El portaveu de CIU manifesta el seu
desacord amb la coalició formada els 3 partits minoritaris, donat que es aquest partit el
que ha tingut el major nombre de vots i no hi els ha tingut en compte.
El Sr. Alcalde electe tanca el torn de paraula, manifestant que això es democràcia i
aquestes son les regles del joc permeses i que d’ aquesta manera es permet participar
del Govern als partits petis, que d’ altra manera quedarien apartats i aquestes coalicions
ja es van fer una altra vegada en aquest Ajuntament entre altres partits.
No havent-hi a l’ ordre del dia, més temes per tractar, s’ aixeca la sessió a les onze hores
i trenta-cinc minuts, de la qual s’ estén la present acta que signen amb mi el secretari,
tots els assistents, certifico.

I perquè consti s’ extèn el present certificat que signo amb el vist i plau de l’ Alcalde a
Torrefarrera a dinou de juny de dos mil set.

L’Alcalde
Alejandro Mir Fo

El Secretari

