Acord del Ple sobre la moció de la Junta de Portaveus per a la
creació i composició de la Comissió Informativa Especial de
mesures de transparència i de bon govern
El Ple de l’Ajuntament, celebrat en sessió ordinària el dia 27 de gener de
2011, adoptà entre altres el següent acord:
“L’art. 58 del Reglament Orgànic Municipal d’aquest Ajuntament, en
concordança amb allò establert als art. 124 i 125 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
per RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que al marge de les
Comissions Informatives de caràcter estable i de la Comissió Especial de
Comptes, el Ple podrà fer comissions informatives per a temes específics,
l’objecte de les quals serà obtenir informació sobre un tema, i emetre el
corresponent dictamen, que sotmetrà al Ple.
El procediment per a la creació i designació dels seus membres es el mateix
que s’estableix per a les Comissions Informatives generals, o permanents,
amb l’única especificat que es dissoldran automàticament quan hagin
dictaminat o informat sobre l’assumpte que constitueix el seu objecte, llevat
que l’acord plenari que les creà disposés altre cosa.
Existint aspectes a estudiar per a l’adopció de mesures de transparència i
bon govern a l’ajuntament,
La Junta de Portaveus proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Crear la Comissió Informativa especial de mesures de
transparència i bon govern, amb la funció d’estudiar i informar sobre les
matèries següents:
a)

Model de declaració als Registres d’interessos de l’ajuntament de
Rubí, el seu funcionament i la seva publicitat.

b)

Creació d’un sistema àgil i útil per a la ciutadania i els grups
municipals, amb la finalitat d’aprofundir en el control i el registre
d’aquests.

c)

Incorporació de membres de l’oposició
contractació de l’ajuntament de Rubí.

d)

Viabilitat d’un Consell Assessor d’Urbanisme.

e)

Anàlisi i concreció dels principis del Codi de Bon Govern als
reglaments i normes de funcionament de l’ajuntament de Rubí.

als

processos

de

Segon.- Determinar, d’acord amb l’art. 60 del ROM, que la composició
d’aquesta Comissió Informativa especial es regeix pel següent:
a) Estarà composta per un membre de cada Grup Municipal, si bé els
assumptes objecte de la Comissió es decidiran per majoria simple
amb vot ponderat per cada membre de la Comissió en funció de
la representació de cada Grup en relació amb el total de membres
de la Corporació.
b) Els Portaveus dels diferents Grups Municipals proposaran a
l’Alcaldia els noms dels membres de la Comissió Informativa i d’un
suplent per a cada titular, en el termini de deu dies comptats a
partir de l’acord que s’esmenta a l’apartat anterior. Si la proposta
no es produeix en el termini esmentat, s’entendrà que el Grup
renúncia al seu dret a formar part de les Comissions Informatives.
c) L’Alcaldia haurà de nomenar els membres de les Comissions
Informatives en el termini de deu dies comptats des de la data de
finalització del termini de proposta esmentada a l’apartat anterior.
d) De la composició de la Comissió Informativa es donarà compte al
Ple en la primera sessió que se celebri, desprès del nomenament a
que s’ha fet esment.”
Rubí, 27 de gener de 2011

