AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ DE 22 DE JUNY DE 2007, D’ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT.
A Susqueda, a 22 de juny de 2007, a les 17 h. es reuneixen al saló de plens de
l’Ajuntament els regidors que es citen més endavant, amb assistència del Secretari Sr.
Josep Casas i Genover, per procedir al nomenament de Tinents d’Alcalde, àrees
municipals i formació de comissions.
Els regidors presents són:
Per la llista Junts per Susqueda-Acord Municipal:
JOAN MERCADER ARIMANY
EVA VIÑOLAS MARIN
JOSEP LLUIS HERRANZ MARTINEZ
Per la Federació Convergència i Unió.
ORIOL ORTIN CASTELLSAGUE
No hi va ser present el regidor electe de la candidatura JpS-AM, Sr. Francesc
Tayant Masó.
Es va iniciar la sessió, manifestant l’Alcalde que el primer punt de l’ordre del dia,
referit a la presa de possessió del càrrec del regidor electe Sr. Francesc Tayant Masó,
quedava anul.lat, atès que l’interessat no ha comparegut. A continuació es van debatre
els punts següents.
Designació de Tinent d’Alcalde.- L’Alcalde va designar com a 1ª Tinent
d’Alcalde la Sra. Eva Viñolas Marin, i com a 2n. Tinent d’Alcalde el Sr. Josep Lluis
“Koldo” Herranz Martinez, que el substituiran per aquest ordre en cas d’absència o
malaltía.
Comissions informatives.- D'acord amb el que preveu la vigent legislació del
règim local, l'Alcalde proposa formar la Comissió Especial de Comptes, que queda
constituïda pel propi Alcalde, Joan Mercader Arimany, la Sra. Eva Viñolas Marin i el
regidor del grup de CiU Sr. Oriol Ortín Castellsagué.
Regidories, àrees d’estudi i assessorament.- En aquest apartat l’Alcalde va
manifestar que delegava les seves competències de les àrees següents als regidors
corresponents.
• Urbanisme: Eva Viñolas Marin.
• Turisme: José Luis “Koldo” Herranz Martinez.
Grups municipals.- Es constitueixen formalment els dos grups municipals amb
regidors següents:
Junts per Susqueda-AM, integrat pels Srs. Joan Mercader Arimany, Eva Viñolas
Marin i José Luis “Koldo” Herranz Martinez.
Convergència i Unió (CiU), integrat pel Sr. Oriol Ortín Castellsagué.
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Calendari de sessions del Ple.- L'Alcalde proposa fixar les sessions ordinaries
una vegada al trimestre; concretament el primer divendres a les 16,30 h. i, en aquest
sentit, la primera d’elles es celebrarà el dia 20 de juliol a les 16,30.
El Sr. Ortin demana si les sessions es podrien fer un altre dia, ja que el divendres
és un dels dies de la setmana en què les seves obligacions laborals l’impedeixen assistir
als plens. El Sr. Koldo Herranz manifesta que es troba en la mateixa situació.
L’Alcalde respon que en aquest cas, i tenint el compte la periodicitat de les
sessions, s’estudiarà l’hora i dia exacte, dins la primera setmana de cada trimestre, per
fixar l’horari corresponent.
El Ple accepta la proposta i l'aprova per unanimitat.
Ho havent-hi cap altre punt a l’ordre del dia, es va cloure la sessió a les 18 h.

