PROPOSTA DE CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 26 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb el que disposen l’article 60.3 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 i els articles 43 al 47 del Reglament Orgànic
Municipal, a la creació i composició de la Comissió Informativa de caràcter permanent
d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans complementaris de
participació i control de carácter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 20.1.c) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva
redacció actual, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la Corporació.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa autonòmica,
correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquesta
Comissió Informativa 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.
Atès que de conformitat amb la normativa esmentada, aquesta Comissió estarà
integrada pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la
Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots
ells dret a participar-hi.
ES PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:
PRIMER.- Crear la Comissió Informativa de caràcter permanent següent:
Comissió Informativa de Política Municipal.
SEGON.- La Comissió Informativa estarà integrada pels membres següents:
- PRESIDENT: L’alcalde o Regidor/a en qui delegui.
- VOCALS:
· representant del Grup Municipal ERC
· representant del Grup Municipal JUNTS per Catalunya
· representant del Grup Municipal CUP
· representant del Grup Municipal JUNTS per Sant Pol
· representant del Grup Municipal PSC-CP
- SECRETARI: La Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
-.TERCER.- Les funcions d’aquesta Comissió Informativa de caràcter permanent serán
les previstes a l’article 43 del ROM, i s’hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ
dictamen els assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple, de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans actuïn per
delegació d’aquell.
A efectes del control i seguiment de la gestió dels òrgans als que fa referència el ROM,
es reconeix el dret de tots els regidors membres de la Comissió Informativa, de poder
consultar, directament i personalment, sense necessitat de prèvia autorització, els
llibres de resolucions i els llibres d’actes de la Junta de Govern Local, custodiats a la
Secretaria General de la Corporació.

QUART.- Aquesta Comissió celebrarà reunions ordinàries a les 9 del mati del penúltim
dijous de mes, una setmana abans de la celebració dels plenaris ordinaris
El seu funcionament s’ajustarà al que es preveu al Reglament Orgànic Municipal i
supletòriament, pel que preveuen els articles 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los
constar que hauran de designar els seus representants en cada Comissió, notificantho a la Secretaria d’aquesta Corporació dins del termini d’una setmana a comptar des
de l’adopció d’aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per, mitjançant Decret,
procedir al seu nomenament, d’acord amb el ROM.
Sant Pol de Mar, juny 2019
L’alcalde,
Albert Zanca Brossa

