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ACORD
Número d’expedient:

GSEC2019000050

Departament:

Secretaria

Assumpte:
Composició de la Comissió Informativa d’Assumptes
Plenaris (CIAP,) de la Comissió Especial de Comptes (CEC), dels Grups Municipals i
de la Junta de Portaveus d’aquests grups Municipals.

El Ple Municipal, en sessió del dia 4 de juliol de 2019, va acordar el següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2019000050
Moció presentada per: EQUIP DE GOVERN
Assumpte

Creació i composició de la Comissió Informativa d’Assumptes Plenaris (CIAP,) de la
Comissió Especial de Comptes (CEC), dels Grups Municipals i de la Junta de Portaveus
d’aquests grups Municipals.
Relació de fets

Un cop celebrades les Eleccions Locals que van tenir lloc el passat dia 26 de maig de
2019, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb el que
disposen l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Per tant, s’ha de procedir a la creació i composició de les comissions informatives de
caràcter permanent d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo d'òrgans
complementaris de participació i control de caràcter assessor per fer efectiu el dret que
l'article 20.1.c) de l’ expressada a Llei 7/1985, de 2 d'abril,.
L’article 5.2 del Reglament Orgànic Municipal, com a expressió de la potestat
d’autorganització de l’Ajuntament, estableix un seguit d’òrgans municipals que
estableix com a necessaris, i que resumides, son:
a) La Comissió Especial de Comptes (CEC).
b) La Comissió informativa d’assumptes plenaris (CIAP).
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c) La junta de portaveus i els portaveus dels grups municipals.
d) Els grups municipals.
L’article 47 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, estableix la necessitat d’establir els
règims de sessions.
D’acord amb el que disposa l’ esmentada normativa i el propi article 5 i concordants del
ROM, correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació
d'aquestes i d’altres comissions informatives, així com de qualsevol òrgan
complementari , - que no sent estrictament obligatori com els anteriors -, que cregui
adient crear.
Per tant i de conformitat amb la normativa esmentada, aquestes comissions estaran
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la
Corporació, en proporció i amb el vot ponderat a la seva representativitat en aquest
Ajuntament, tenint tots ells dret a participar-hi.
Per tot això, aquesta Alcaldia, d’acord amb el que disposen els articles 5 del ROM i 123
i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, proposa la constitució i nomenament dels representants dels diversos grups
polítics a la Comissió Informativa d’Assumptes Plenaris (CIAP) i de la Comissió
Especial de Comptes (CEC), com a òrgans necessaris de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt.
Tanmateix, proposa la constitució per aquest nou mandat de 2019 a 2023 dels grups
municipals i de la Junta de portaveus. En aquest punt dir que els diferents partits polítics
han presentat les seves propostes en la forma i en el termini assenyalat a l’article 52 del
ROM i per tant s’han de complir les seves decisions autònomes.
Fonaments de dret

-

Article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

-

Article 5 i concordants del Reglament Orgànic Municipal.

-

L’article 47 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, estableix la
necessitat d’establir els règims de sessions

-

Art. 38 del Reglament d’organització i Funcionament (ROF) aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i arts. 123 al 126, en relació a les
Comissions Informatives i l’art. 127 en relació a la Comissió Especial de
Comptes.
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Proposta d’acord

1. Constituir i nomenar com a representants de les mateixes pel mandat 2019-2023, les
Comissions Informatives de caràcter permanent, següents:
1) Comissió Informativa d’Assumptes Plenaris (CIAP), integrada pel membres
següents:
Presidenta: L’alcaldessa, Sra. Carola Llauró Sastre
Vocals:

Per ARA VILASSAR: M. Carme Terradas Saborit, substitut Sergi
Igual Molina.
Per JUNTS PER VILASSAR: Joan Alfons Cusidó Macià,
substituta Ruth Ufano Adell.
Per la CUP: Teia Àlvarez Pons de Vall, substitut Jesús SánchezMarin Sánchez.
Pel PSC: M. Àngels Bosch Mauri, substitut Joan Adell Pla.

Secretari:

El secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

2) Comissió Especial de Comptes (CEC), integrada pels següents membres:
Presidenta:

L’alcaldessa, Sra. Carola Llauró Sastre

Vocals:

Per ARA VILASSAR: Sergi Igual Molina, substituta M. Carme
Terradas Saborit.
Per JUNTS PER VILASSAR: Joan Alfons Cusidó Macià,
substituta Ruth Ufano Adell.
Per la CUP: Jesús Sánchez-Marin Sánchez, substituta Teia
Àlvarez Pons de Vall.
Pel PSC: Joan Adell Pla, substituta M. Àngels Bosch Mauri.

Secretari:
Interventor:

El secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
L’interventor de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

2. Acordar que les funcions de la Comissió Informativa d’Assumptes Plenaris (CIAP),
constituïda amb caràcter permanent seran les previstes a l’ article 5.2.b) i concordants
del ROM i que s’hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen els assumptes que
se sotmetin a la decisió del Ple, - directament -, o a altres òrgans municipals si el ple els
hi delegues alguna o algunes de les seves competències.
3. Acordar també, que a la Comissió Especial de Comptes (CEC) se li haurà de
sotmetre, - pel seu preceptiu i previ dictamen -, els documents pressupostaris i
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comptables que s’estableixen a l’article 46 del ROM, i tindrà la composició i
funcionament establerts als articles 45 i 47 del ROM, respectivament.
4. Acordar que als efectes del control i seguiment de la gestió dels òrgans als que fa
referència l’article 5 del ROM, es reconeix el dret de tots els Regidors membres de les
Comissions Informatives, de poder consultar, directament i personalment, sense
necessitat de prèvia autorització, els Llibres de resolucions i els Llibres d'actes de la
Junta de Govern Local, custodiats a la Secretaria General de la Corporació.
5. Acordar que el funcionament d’aquests comissions s’ajustarà al que es preveu
l’article 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, al Reglament Orgànic
Municipal (ROM) i pel que preveuen els articles 134 a 138 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.
6. Acordar la constitució dels Grups municipals i els representants lliurement designats
per grups a la Junta de portaveus, següents:
-

-

-

GRUP MUNICIPAL D’ ARA VILASSAR:
Membres:

Mireia Durany i Calvo
Sergi Igual i Molina
Carola Llauró i Sastre
Benet Oliva i Ricós
M. Carme Terradas i Saborit

Portaveus:

M. Carme Terradas i Saborit, portaveu titular.
Sergi Igual i Molina, portaveu substitut.

GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER VILASSAR:
Membres:

Joan Alfons Cusidó i Macià
Ruth Ufano Adell
Laia Quelart López
Francesc Xavier Garrigós Roca

Portaveus:

Joan Alfons Cusidó i Macià, portaveu titular.
Ruth Ufano Adell, portaveu substitut.

GRUP MUNICIPAL DE CUP VILASSAR:
Membres:

Teia Àlvarez Pons de Vall
Jesús Sánchez - Marín Sánchez
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Portaveus:

-

Teia Àlvarez Pons de Vall, portaveu titular
Jesús Sánchez - Marín Sánchez, portaveu substitut.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA – CANDIDATURA DE PROGRÉS
(CP):
Membres:

Ma. Àngels Bosch Mauri
Joan Adell Pla

Portaveus:

Ma. Àngels Bosch Mauri, portaveu titular
Joan Adell Pla, portaveu substitut.

5. Publicar aquest acord a l’e-tauler.

Document signat electrònicament.
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