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Fonament
Primer.- Amb data 25 de febrer de 2016 el Ple de la Corporació municipal va acordar la
modificació de l'acord de Ple de data 29 de juny de 2015 de creació de les diferents
comissions informatives com a òrgans complementaris de l'organització municipal
fent ús de les potestats d'autoorganització que atorga als ens locals l'art. 4 de la Llei de
Bases de Règim Local i en el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l'article 6.3 del
Reglament Orgànic Municipal.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- L'art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, en la nova redacció introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
estableix la constitució obligatòria d'òrgans que tinguin per estudi, informe i
consulta tots els assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple així com el
seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin
delegacions, sens perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple de la Corporació
municipal l'adopció dels següents,
Proposta d'acord
Primer.- MODIFICAR l'acord del Ple de la Corporació Municipal de data 25 de febrer de
2016 el qual modificava l'acord de creació de les diferents comissions informatives
aprovat en sessió plenària de 29 de juny de 2015 i establir les següents comissions
informatives:
Comissió Informativa d'Alcaldia
Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i
Cooperació
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
Comissió Informativa d'Educació i Esports
Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
Comissió Informativa de Cultura
Segon.- Cada Comissió Informativa estarà integrada per un total de 8 membres
corporatius, amb representació de tots els Grups municipals presents en la Corporació
i amb la següent distribució:
3 membres del Grup de CiU
1 membres del Grup d'ERC-MES
1 membres del Grup de la CUP-Crida per Girona
1 membres del Grup de PSC-CP
1 membre del Grup C's
1 membre del Grup PPC
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Correspondrà a cada Grup municipal designar els integrants de cada Comissió i els
seus suplents, comunicant-ho per escrit perquè l'Alcaldia aprovi la composició definitiva
de cada Comissió Informativa.
Tercer.- Fixar com a dia de celebració de les comissions informatives el dilluns anterior
a la celebració dels plens ordinaris, si el dia esmenat és festiu se celebraran l'endemà,
sent l'horari el següent:
Comissió Informativa d'Alcaldia 16:00 hores
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior: 16:20 hores
Comissió Informativa de Cultura: 16:40 hores
Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i
Cooperació: 17:00 hores
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme:
17:20 hores
Comissió Informativa d'Educació i Esports: 17:40 hores
Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública: 18:00 hores
Quart.- La Constitució de les Comissions Informatives, per iniciar les seves activitats,
les seves funcions i el seu règim de funcionament, serà d'acord amb el
Reglament Orgànic Municipal.
Cinquè.- L'àmbit material de cada Comissió Informativa serà el mateix que
l'establert per Decret d'Alcaldia aprovat del dia 31 d'octubre de 2017 mitjançant el que
es creen les diferents àrees en les que s'organitza l'Ajuntament.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució als titulars de les diferents àrees en les que
s'organitza la Corporació municipal, així com la resta de regidors que integren
el govern municipal i als caps d'àrea i de servei.
Setè.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona,
de conformitat amb el que disposa l'art.51.2 del ROF.
Vuitè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen
els arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés
ala informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya.
Això no obstant, el Ple, amb superior criteri acordarà.
Girona, 31 d'octubre de 2017
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L'alcaldessa

Marta Madrenas i Mir
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