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Document 70376/2019

Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
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CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 3 de juliol de 2019 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:
«ÀREA FUNCIONAL: Secretaria
IDENTIFICACIÓ
Constitució de la Comissió Informativa Única (Junta de Portaveus)
En el ple de l’ajuntament del dia 15 de juny, es va constituir la nova corporació municipal
d’acord amb el resultat de les eleccions locals del proppassat 26 de maig.
Cal procedir a la constitució de la Comissió Informativa Única en tant que òrgan col·legiat
necessari en compliment de la previsió legal continguda en l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, de bases de règim local.
La composició i el règim jurídic de la Comissió Informativa Única ve desenvolupat en els
articles 64 i següents del Reglament Orgànic Municipal (en endavant ROM) que fou publicat
íntegrament en el BOPB d’11 de març i entrà en vigor el proppassat 29 de març de 2019,
determina el règim de nomenament i composició de la Junta de Govern Local.
Cada grup municipal ha de designar un representant i un suplent per a la conformació de
l’esmentat òrgan col·legiat, i segons la proporció de representativitat del òrgan plenari de
l’ajuntament.
Es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer. Constituir la Comissió Informativa Única (Junta de Portaveus) d’aquesta corporació
amb les funcions d’examen, estudi i dictamen dels assumptes que hagi de tractar l’òrgan
plenari.
Segon. Determinar que la composició de la Comissió Informativa Única per al mandat 20192023, serà la següent :
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Regidors
Sra. Dolors Castellà i Puig
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Sr. Lluís Marco i Sanclement
Sr. Jordi Pubill i Sauquet
Sr. Josep Tarradas i Dulcet
Sr. Àlex Valiente i Almazán
Sr. Ángel Guillén i Deu

Document 70376/2019
Grup
Càrrec
Suplents
municipal
ERCACORD- President/a Sr. Lluís Marco i Sanclement
AM
ERCACORDVocal
Sra. Neus Marrodán Torrents
AM
JUNTS
Vocal
Sr. Joan Esteban i Sans
C.U.PVocal
Sra. Irene Puig i Rocher
AMUNT
PSC-CP
Vocal
Sr. Carlos Martín i Fernández
CS
Vocal

Vot ponderat

6/17
6/17
2/17
2/17
1/17

Tercer. Establir que la Comissió Informativa Única celebrarà les sessions ordinàries a les 19:45
hores del dimecres anterior a la celebració de la sessió plenària ordinària del mes que
correspongui, a la Sala de Reunions de la quarta planta de la Casa de la Vila, prèvia
convocatòria de la presidenta.
Quart. Publicar el present acord a la seu electrònica d’aquest ajuntament, en compliment del
principi de transparència establert en els articles 8 i següents de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.»
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 17 membres assistents (6 ERC-ACORD-AM, 6
JUNTS, 2 C.U.P-AMUNT, 2 PSC-CP i 1 C’s), essent 17 els de dret i de fet de la corporació,
aprova la proposta d’acord.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,
Vist i plau,
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