PROPOSTA D’ACORD
Atès que el nou Ajuntament de la Canonja es va constituir en data 13 de juny de 2015.
Atès que correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les
comissions informatives d'estudi i dictamen d’assumptes, o d’altres òrgans complementaris.
Considerant el que disposen 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.
Atès que correspon a la Comissió Especial de Comptes, que és d’existència preceptiva, l’examen
de tots els comptes, pressupostàries i extra pressupostàries.
Atès que correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la Comissió
Especial de Comptes.
Considerant el que disposen els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 58 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.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Crear la comissió informativa de caràcter permanent d’estudi i dictamen dels assumptes
que han de ser objecte d’acord Plenari.
La Comissió Informativa estarà integrada per les persones següents:




President:
Vocals:
Secretari:

l'alcalde o regidor en qui delegui.
tots els regidors de l'Ajuntament.
el secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Règim de funcionament:
La Comissió Informativa, integrada exclusivament per membres de la Corporació, és un òrgan
sense atribucions resolutòries que tenen per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes
que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb
competències delegades pel Ple, llevat quan s’hagin d’adoptar acords declarats urgents.
La celebració vàlida de les sessions requereix la presència de la majoria absoluta dels
components de la Comissió, ja siguin titulars o suplents, en primera convocatòria i un mínim de
tres membres en segona convocatòria una hora després.
La Comissió Informativa celebrarà sessions una setmana abans de que es celebrin els plens
ordinaris, a les 19 hores al saló de plens de la Casa Consistorial, o els dies i a les hores que
estableixi l’Alcalde o President de la Corporació, o regidor que ostenti la presidència per delegació,
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els quals poden així mateix, convocar sessions extraordinàries o urgents d’aquesta.
Les convocatòries corresponen a l’Alcalde, o al regidor que ostenti la presidència per delegació i
s’han de notificar als membres de la Comissió o, si escau, als grups municipals amb una antelació
de dos dies hàbils, llevat de les urgents. En tot cas, s’acompanyarà l’ordre del dia.
El President dirigeix i ordena, al seu parer, els debats de la Comissió, tot respectant els principis
generals que regeixen els debats plenaris.
El President de la Comissió pot requerir la presència, a les seves sessions, de personal municipal,
als efectes de exposar o resoldre dubtes en relació als temes a tractar a l’ordre del dia.
Els dictàmens s’aprovaran sempre per majoria simple dels presents; en els empats, decideix el
President amb vot de qualitat.
Segon.- Crear la Comissió Especial de Comptes.
Segons el que estableix l'art. 58.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, queda integrada pels regidors següents, amb la presidència de l’Alcalde:
Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde
Sr. José Luís Sánchez Lorente, pel grup municipal del PSC.
Sr. José Ramón Fernández Bermúdez, pel grup municipal de CIU.
Sr. Joan Pons Solé, pel grup municipal de la CUP.
Sra. Mª Encarnación Quílez Valdelvira, pel grup municipal del PP.
Tercer.- Aquesta Comissió actuarà d’acord amb l’article 127.2 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.
Es tot el que es proposa als efectes corresponents.

Roc Muñoz Martínez,
Alcalde
La Canonja, 15 de juny de 2015

C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

