ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL NÚM.
PLE2019/7 , CORRESPONENT AL DIA 03/07/2019
CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
PERMANENT DE PLE.
Atès que, un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 26 de maig de
2019 i constituït el nou Ajuntament el dia 15 de juny passat, es fa necessari
procedir, d’acord amb la legislació vigent, 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’art. 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
Bases de Règim Local, atorga a tots els grups municipals integrants de la
corporació.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’art. 48.2.a) i 60 del DL 2/2003,
de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i article 38.b), en relació als articles 123 i següents del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat per
RD 2568/1986 de 28 de novembre, i arts. 17 i següents del Reglament
Orgànic Municipal, correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre
i 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.
Per tot això, aquesta Alcaldia, d’acord amb la legislació esmentada i en
concordança amb l’article 123 i concordants del ROF,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Constituir, en el si de l'Ajuntament, la Comissió informativa
permanent de Ple, que tindrà per objecte dictaminar les propostes de ple i
que estarà integrada per la totalitat dels regidors/es que composen la
corporació, sota la presidència de l’Alcalde.
Fixar com a periodicitat de les sessions de la comissió informativa permanent,
la següent:
• En relació a les sessions ordinàries de Ple, el dijous anterior a la
celebració del Ple municipal, a les 18:00 hores.
• En relació a les sessions extraordinàries de Ple, una setmana anterior
a la convocatòria del Ple municipal extraordinari, a les 18:00 hores.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o
necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:
- Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la
reunió corresponent.
- Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats.

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació s’aprova per MAJORIA, dels assistents.
Vots a favor (14): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra.
Vidal, Sr. Arribas, Sra. Muñoz, Sr. Lucchetti, Sr. Quesada, Sra. De la Llave, Sr.
Serrano, Sr. Jimeno i Sr. Fuentes.
Vots en contra (0):
Abstencions (2): Sr. Nadal i Sra. Julió

7.PRP2019/461 – EXP. 2019/3432 -CREACIÓ I COMPOSICIÓ
DE LES COMISSIONS DE TREBALL I SEGUIMENT DE CADA ÀREA.
Atès que, un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 26 de maig de
2019 i constituït el nou Ajuntament el dia 15 de juny passat, es fa necessari
procedir, d’acord amb la legislació vigent, a la creació i composició de les
Comissions d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans
complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’art. 20.1.c)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local, atorga a
tots els grups municipals integrants de la corporació.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’art. 48.2.a) i 60 del DL 2/2003,
de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i article 38.b), en relació als articles 123 i següents del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat per
RD 2568/1986 de 28 de novembre, i arts. 17 i següents del Reglament
Orgànic Municipal, correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre
i denominació d’aquestes Comissions, d’estudi i seguiment, 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.
Atès que de conformitat amb els preceptes esmentats aquestes comissions
estaran integrades pels membres que designin els diferents grups municipals

que formen part de la corporació en proporció a la seva representativitat en
aquest Ajuntament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, d’acord amb la legislació esmentada i en
concordança amb l’article 123 i concordants del ROF,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL
I SEGUIMENT DE L’ÀREA D’ALCALDIA I D’ORGANITZACIÓ I GOVERN
OBERT, que estarà integrada pels membres següents:
•
•

Titular: Sr. RAFEL CABALLERIA PERRAMON o regidor en qui delegui.
Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació,
cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que
disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril. En el termini de 10
dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent
que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.
Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim
3 vegades a l’any.
No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o
necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:
- Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la
reunió corresponent.
- Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.
SEGON.- Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I
SEGUIMENT DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, que estarà
integrada pels membres següents:
•
•

Titular: Sr. MIQUEL PUJADAS I SUBIRANAS o regidor en qui delegui.
Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació,
cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que
disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril. En el termini de 10
dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent
que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim
3 vegades a l’any.
No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o
necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:
- Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la
reunió corresponent.
- Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

TERCER.- Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I
SEGUIMENT DE L’ÀREA DE DRETS SOCIALS I HABITATGE, que estarà
integrada pels membres següents:
•
•

Titular: Sra. LAIA MUÑOZ CASANOVAS o regidor en qui delegui.
Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació,
cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que
disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril. En el termini de 10
dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent
que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.
Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim
3 vegades a l’any.
No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o
necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:
- Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la
reunió corresponent.
- Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

QUART .- Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I
SEGUIMENT DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI, que
estarà integrada pels membres següents:
•
•

Titular: Sra. NÚRIA PUJOLÀS PUIGDOMÈNECH o regidor en qui
delegui.
Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació,
cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que
disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril. En el termini de 10

dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent
que formarà part d’aquesta comissió.
Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.
Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim
3 vegades a l’any.
No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o
necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:
- Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la
reunió corresponent.
- Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació s’aprova per MAJORIA, dels assistents.
Vots a favor (14): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra.
Vidal, Sr. Arribas, Sra. Muñoz, Sr. Lucchetti, Sr. Quesada, Sra. De la Llave, Sr.
Serrano, Sr. Nadal i Sra. Julió.
Vots en contra (0):
Abstencions (2): Sr. Jimeno i Sr. Fuentes.

