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ACCIDENTAL

DE

CERTIFICO
Que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió efectuada el dia 4 de juliol de 2019, va
adoptar l’acord que es reprodueix a continuació:
“7.- CONSTITUCIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES
Atès els articles 123 i següents, 127 i 134 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i l’article 20.1.c de la Llei 7/1985, de 25
d’abril, de Bases de Règim Local.

Primer: Crear tres comissions informatives permanents, quina denominació, composició i
règim de sessions, serà la següent:

Ignasi Simon Ortoll

1.- Comissió Informativa d’Hisenda, integrada per un representant de cada grup polític
municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees d’establiment
d’impostos i tributs, pressupostos i, en general, ingressos i despeses municipals; la qual
celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, sempre i quan hi hagi temes a
comentar o sigui preceptiu pel seu debat en el Ple, el penúltim dijous de mes, a excepció
del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous.
2.- Comissió Informativa d’Urbanisme, integrada per un representant de cada grup polític
municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees de planejament
urbanístic i relatives a la concessió de llicències d’obres; la qual celebrarà sessió ordinària
una vegada cada dos mesos, sempre i quan hi hagi temes a comentar o sigui preceptiu pel
seu debat en el Ple, el penúltim dijous de mes, a excepció del mes de juliol que serà
l’antepenúltim dijous.
3.- Comissió Informativa de Temes Sectorials, integrada per un representant de cada grup
polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees de barris,
participació ciutadana, esports, governació, cultura, joventut, educació, acció social, medi
ambient, sanitat, i promoció econòmica; la qual celebrarà sessió ordinària una vegada
cada dos mesos, sempre i quan hi hagi temes a comentar o sigui preceptiu pel seu debat
en el Ple, el penúltim dijous del mes, a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim
dijous.
Les anteriors convocatòries es traslladaran al dia anterior hàbil, si el prefixat fos festiu.
Segon: L’Alcalde és el President de les comissions informatives, tot i que pot delegar la
seva presència efectiva en qualsevol membre de la corporació.

Gemma Navarro Medialdea
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05/07/2019 Secretària

Signatura 2 de 2

05/07/2019 Alcalde

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), ACORDA:

Tercer: S’estableix el sistema de vot ponderat, d’acord al que estableix l’article 58.3 del
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Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Quart.- Que cada grup polític municipal, designi el seu representant a les diferents
comissions.”
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Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea

05/07/2019 Secretària
Signatura 1 de 2

05/07/2019 Alcalde

I perquè així consti, expedeixo aquest certificat amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a
Lliçà d’Amunt, el 5 de juliol de 2019
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