
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

2613/2019 El ple

 

Carmen Coll Gaudens, EN QUALITAT DE SECRETARIA D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 3 / de juliol / 2019 s’adoptà l’acord següent:

Creació i composició de les Comissions Informatives i la Comissió Especial de 
Comptes (Expedient 2613/2019)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1352/2015, relatiu a Creació i composició Comissions Informatives 
i Comissió Especial de Comptes.
 
II. Relació de fets
Un  cop  celebrades  les  Eleccions  locals  convocades  mitjançant  Reial  Decret 
209/2019 de data 1 d’abril de 2019, el passat 26 de maig de 2019, i constituït el nou 
Ajuntament,  es  fa  necessari  procedir,  d’acord  amb  la  legislació  vigent  i  amb  el 
Reglament  Orgànic  Municipal,  a  la  creació  i  composició  de  les  Comissions 
Informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo 
d’òrgans complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 73 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, atorga a 
tots els Grups Municipals integrants de la Corporació.
 
III. Fonaments de dret
En conformitat  amb el  que disposa  la  normativa  autonòmica,  constituïda  per  els 
articles  58  i  60  del  Decret  Legislatiu  2/2003  de  28  d’abril  (text  refós  de  la  Llei 
municipal i  de règim Local de Catalunya),  en concordança amb els articles 134 i 
següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de 
cada  Corporació  determinar  el  nombre  i  la  denominació  d’aquestes  Comissions 
Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per 
obeir a l’estructura de l’àmbit  competencial de l’Ajuntament com quan neixin amb 
caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics.
 
De conformitat amb aquesta legislació, aquestes comissions han d’estar integrades 
pels  membres  que  designin  els  diferents  grups  polítics  que  formen  part  de  la 
corporació,  en  proporció  a  la  seva  representativitat  en  aquest  Ajuntament, 
proporcionalitat  que  és  susceptible  de  ser  aconseguida  segons  l’article  58.3 
TRLMRLC, mitjançant la constitució de comissions informatives en les que tots els 
grups tinguin el  mateix número de membres, sempre que en les seves votacions 
s’apliqui el sistema de vot ponderat.
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb la legislació autonòmica abans 
esmentada, en concordança amb els articles 7 i 8 del Reglament Orgànic Municipal i 
amb els articles 123 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  en  tot  allò  que  no  s’oposi,  contradigui  o  sigui 
incompatible  amb  els  anteriors,  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament,  l’adopció  dels 
següents acords:
 
Primer. Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:
 

1. Comissió Informativa de Presidència, Planificació Estratègica i Regeneració 
Urbana

2. Comissió Informativa de Serveis Centrals 
3. Comissió informativa de l’àrea de Ciutadania i Drets Civils
4. Comissió informativa de l’àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat
5. Comissió Informativa de Promoció Social i Acompanyament Educatiu

 
Segon. La Comissió Informativa de Serveis Centrals assumirà les competències que 
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
en concordança amb l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel 
qual  s’aprova  la  Refosa  de  la  Llei  Reguladora  d’Hisendes Locals,  atribueixi  a  la 
Comissió  Especial  de  Comptes,  constituint-se  a  aquests  efectes  per  a  les 
esmentades funcions, com a Comissió Especial de Comptes.
 
Tercer.  Les  funcions  d’aquestes  Comissions  Informatives  de  caràcter  permanent, 
seran l’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o 
de la  Junta de Govern Local  i  de l’Alcaldia,  en aquestes dos últims casos quan 
aquests òrgans actuïn per delegació d’aquell, podent intervenir també en relació amb 
altres assumptes que no siguin competència del Ple de la Corporació, quan l’òrgan 
competent li sol·liciti dictamen.
 
Quart.  Aquestes  Comissions  a  excepció  de  l’Especial  de  Comptes,  celebraran 
reunions ordinàries de  caràcter  mensual,  d’acord  amb el  règim de sessions que 
cadascuna de les Comissions estableixi en la seva sessió constitutiva.
 
Cinquè. Serà President de cada Comissió Informativa l’Alcaldessa o membre de la 
Corporació en qui delegui i secretari el que ho sigui de l’Ajuntament o funcionari en 
qui delegui.
 
Sisè.  Comunicar  aquest  acord  als  diferents  Grups  Polítics  Municipals,  fent-los 
constar que hauran de designar els seus representants en cada Comissió  i  quin 
d’ells ha de disposar del vot ponderat en nom del grup, i notificar-ho per escrit a la 
secretària  de  l’Ajuntament,  dins  del  termini  d’una  setmana  a  comptar  des  de 
l’adopció d’aquest acord. Així mateix podran designar un suplent per cada titular.
 
Setè. Facultar a l’alcaldessa per l’adscripció dels diferents representants dels grups 
municipals a cada Comissió Informativa, un cop designats pel grup corresponent.
 
Vuitè.  Difondre  el  contingut  d’aquest  acord,  de  conformitat  amb  el  principi  de 
transparència,  mitjançant  la  seva  publicació  actualitzada  i  permanent  a  la  seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
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Llei 19/2013, de 9 de desembre, de «Transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno»  i  l’article  11.1.b)  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de 
«Transparència, accés a la informació i bon govern».
 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb  el  vist  i  plau  de  l'Alcaldessa,  amb  l'excepció  prevista  en  l'article  206  del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat 
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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