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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2020017688

Primer.- Atès que el Sr. Daniel Pamplona Castillejo en representació del grup municipal de
Ciutadans va presentar amb data 1 d'octubre de 2020 (R.E. núm. 2020059959) sol·licitud
referent a la modificació en la composició dels membres titulars de les comissions
informatives.
Segon.- Atès que amb data 18 de setembre de 2020 es va aprovar la resolució de l'Alcaldia
número 2020016264 de modificació dels membres de les comissions informatives.
FONAMENTS JURIDICS
Primer.- Atès que de conformitat amb l'establert a l'art.41 del Reglament Orgànic Municipal,
aquesta Alcaldia es competent en la seva qualitat de president nat de tots els òrgans
complementaris d'aquesta Corporació, per designar els membres de la mateixa que han
d'assumir la presidència de les comissions informatives en virtut de la corresponent
delegació, així com per adscriure als diferents vocals representants dels grups polítics
municipals, un cop aquests han estat designats pels diferents grups municipals.
Vits els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
DECRETO
Primer.- MODIFICAR PARCIALMENT la resolució de l'Alcaldia número 2020016264 de
data 18 de setembre de 2020 que estableix els membres que composaran les diferents
comissions informatives de caràcter permanent en el sentit de modificar els membres
titulars del grup municipal de Ciutadans en la comissió informativa de Drets de les
Persones i la comissió informativa d'Hisenda i Règim Interior:
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRET DE LES PERSONES
En representació del grup municipal CIUTADANS :
Vocal titular.
- Sra. Míriam Pujola Romero
Vocal suplent:
- Sr. Daniel Pamplona Castillejo
- COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
En representació del grup municipal CIUTADANS :
Vocal titular:
- Sr. Daniel Pamplona Castillejo
Vocal suplent:
- Sra. Míriam Pujola Romero
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors i regidores delegades i afectats per
aquesta resolució per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- PUBLICAR les delegacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el
taulell d'anuncis de l'Ajuntament de conformitat amb el disposat a l'art.9 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en concordança amb el disposat amb
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l'art.44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i l'art.41 del Reglament
Orgànic Municipal, i 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.
Quart.- DONAR COMPTE al ple en la propera sessió que celebri de conformitat amb
l'establert a l'art.41 del Reglament Orgànic Municipal.

Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat per a la seva signatura en data 5 d'octubre de 2020
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 7 de
juny de 2019.
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