ACTA SESSIÓ DE PLE
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2015000010
Extraordinària
2 de juliol de 2015
19:39
21:25

8. Constitució de la Comissió Informativa de Seguiment dels Òrgans de Govern i
de la Comissió Informativa de Preparació dels Assumptes de Ple
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 13 de juny de 2015, de conformitat
amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General i per majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta
Corporació, i, per tant, pel quòrum exigit en la legislació abans assenyalada, va elegir a la
regidora, Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba com a alcaldessa-presidenta d’aquest
Ajuntament, la qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del seu càrrec d’alcaldessa-presidenta i de les
competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
L’aprovació de la creació de les Comissions Informatives, així com, la determinació del
nombre i nom de les mateixes correspon al Ple de l’Ajuntament a proposta de l’Alcaldia.
L’art. 48.2 en relació amb l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, expressament
estableix que les comissions informatives són òrgans complementaris que han d’existir en
tots els ajuntaments i que els mateixos tenen naturalesa d’òrgans col·legiats sense
atribució resolutòria que tenen com a funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple o en altres supòsits legalment o
reglamentàriament establerts, a excepció d’aquells assumptes de caràcter netament
polític, o en els supòsits d’assumptes d’urgència en les sessions ordinàries del Ple.
La regulació de la constitució de les comissions informatives, el seu nombre i
denominació, així com, la seva composició que ha d’ésser proporcional a la seva
representativitat al Ple municipal i la designació dels seus components està atribuïda al
Ple municipal a proposta dels grups polítics.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, s’adopta l’acord
següent:
PRIMER.- CONSTITUIR dins de l’organització de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
les Comissions Informatives o d’estudi següents:
a) COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGUIMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN
b) COMISSIÓ INFORMATIVA DE PREPARACIÓ DELS ASSUMPTES DEL PLE

SEGON.- Les Comissions Informatives assenyalades a l’apartat primer, es constituiran
pels 17 MEMBRES DE PLE DRET que conformen el Consistori municipal.
TERCER.- Les comissions celebraran sessió ordinària amb la periodicitat i les dates
següents:
a) Comissió informativa de seguiment dels òrgans de govern: el primer dimarts de
cada mes a les 19.30 hores. En cas que el dia assenyalat coincideixi en festiu,
tindrà lloca el dimarts de la setmana següent.
b) Comissió informativa de preparació dels assumptes del ple: el dimecres a les
13.30 de la setmana anterior a la de la sessió ordinària del Ple, sempre que
aquest dia sigui hàbil. Si el dimecres indicat fos inhàbil, la sessió tindrà lloc el
primer dia hàbil anterior o posterior al dimecres esmentat, segons concretarà el
decret de convocatòria.
QUART.- Durant el mes d’agost no es celebraran sessions ordinàries de les Comissions
descrites anteriorment.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al departament de Secretaria, d’Intervenció i de
Tresoreria, i a tots els/les regidors/es de l’Ajuntament als efectes legals oportuns.
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