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Estracte d’acords adoptats en referència al cartipàs municipal.
Sessió extraordinària celebrada pel ple de l’Ajuntament de Guimerà en
primera convocatòria, el dia 16 de juny de 2015.
Les regidories.
Creació de la comissió especial de comptes.
Creació de comissions.
Les regidories.
S’estableixen
les
àrees
de
que tot seguit s'assenyalen, integrades pels regidors:
Regidor d’agricultura i medi ambient, Isidre Farré Salvadó
Regidor d’obres i serveis, Josep Maria Armengol Dalmau
Regidor de festes, Jordi Marimon Sans
Regidor de finances i tresorer, Josep Soria Reina
Regidor de joventut, esports i sanitat, Francesc Xavier Busquets Pagés
Regidora de cultura i ensenyament, Dolors Minguella Armengol

funcionament

Creació de la comissió especial de comptes.
Integren la comissió especial de comptes el senyor Salvador Balcells Busquets, en
qualitat d’alcalde i president, i els senyors Josep Soria Reina i Isidre Farré Salvadó, tots
ells per part de Convergència i Unió (CiU), únic grup municipal representat en
l’ajuntament.
Creació de comissions informatives.
Comissió del Mercat Medieval, integrada per: Salvador Balcells Busquets, Isidre Farré
Salvadó, Josep Maria Armengol Dalmau i Dolors Minguella Armengol.
Comissió de festes, integrada per: Jordi Marimon Sans i Josep Soria Reina.
Comissió de joves, integrada per Francesc Xavier Busquets Pagés.
Comissió del Patronat de la Bovera, integrada per: Francesc Xavier Busquets Pagés i
Salvador Balcells Busquets.
Comissió del vedat de caça, integrada per : Isidre Farré Salvadó i Josep Maria Armengol
Dalmau.
Donar compte del nomenament dels tinents d’alcalde.
Es dóna compte del contingut íntegre decret de la’alcaldia de 15 de juny de 2015:
Els tinents d'alcalde són lliurement nomenats i cessats per l'alcalde d'entre els
membres de la corporació. Correspon als tinents d'alcalde substituir en la totalitat de
les seues funcions i per l'ordre del seu nomenament a l'alcalde en els casos
d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti aquest per l'exercici de les seues
atribucions.
L’alcaldia haurà de donar compte del decret pel qual s’adopta la resolució relativa al
nomenament de tinents d’alcalde, la part dispositiva de la qual es transcriu literalment:
Primer. Nomenar tinents d’alcalde els regidors següents:
Isidre Farré Salvadó, primer tinent d’alcalde
Jordi Marimon Sans, segon tinent d’alcalde

Segon. D’aquesta resolució se’n donarà compte al ple de la corporació en la propera
sessió que celebri, notificant-la, a més, personalment als designats, i es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent
de la data del decret.

