
 
Ajuntament dels Pallaresos

Expedient núm.: 587/2019
Certificat acord de ple

Mariona Valls Cunillera, Secretària-Interventora d'aquest Ajuntament,

CERTIFICO

Que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària de data 27/06/2019, es va 
adoptar l'Acord del tenor literal següent:

«ACORD  CREACIÓ  I  COMPOSICIÓ  DE  LES  COMISSIONS  INFORMATIVES  
PERMANENTS

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es  
va constituir en sessió pública el dia 15 de juny. Correspon al ple de la corporació  
determinar  el  nombre  i  la  denominació  de  les  comissions  informatives  d'estudi  i  
dictamen d’assumptes.

Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim  
local; 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; i 124.2 i 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.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer. Crear les comissions informatives permanents següents:

Comissió  Informativa  d’assumptes  de  ple,  per  conèixer,  estudiar,  i  preparar  o  
dictaminar els assumptes dels plenaris

Segon.  Les comissions  informatives permanents estaran integrades pels  membres  
següents:

President:       Sr. Xavier Marcos Tuebols
Vocals:            Sr. Samuel Urbano Botella
                        Sr. Jordi Sans Ferrer
                        Sra. Maria Jesús Coronado Fuentes
                        Sr. Felicià Fortuny Roselló
                        Sra. Araceli Molina Camacho
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                        Sr. Pep Nolla Cabellos
                        Sr. Toni Tenorio Recuero 
                        Sra. Maite Llonch Simó
                        Sr. Esteve Torres Prunera
                        Sra. Maria Grau Alasà
 

Secretari/ària:  El/La  secretari/ària  general  de  l'Ajuntament  o  funcionari/ària  en  qui  
delegui.

Tercer. Establir que les comissions informatives permanents celebrin sessió ordinària  
el dijous de la setmana abans del ple ordinari. I les dels plens extraordinàries abans  
del mateix ple. 

Quart.  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  disposa  la  Llei  19/2013,  de  9  de  
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29  
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’anterior acord s’aprova en tots els seus punts amb set (7) vots a favor, dels  
Srs./es Marcos,  Urbano,  Sans,  Coronado,  Fortuny,  Molina i  Grau; i  quatre (4)  
abstencions dels Srs./es Nolls,  Tenorio,  Llonch i  Torres,  s’aprova en tots els  
seus punts l’anterior acord.”

I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de la seva raó, d'ordre i 
amb el  V.º  B.º  de  Alcalde,  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.

Els Pallaresos, document signat electrònicament 
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